V Praze dne 16.10.2013

TISKOVÁ ZPRÁVA

Galakoncert Talent La Sophia 2013
Dne 14.října 2013 od 19.00 hodin se uskutečnil Galakoncert Talent La Sophia
v Kongresovém sále hotelu Ambassador Zlatá Husa v Praze.
Zakladatelkou a předsedkyní správní rady občanského sdružení La Sophia je známá
herečka a zpěvačka Yvetta Blanarovičová.
Finálový večer byl komponován ve formě koncertu všech hudebních finalistů projektu
Talent La Sophia za doprovodu profesionálních muzikantů.
Patronem večera se stala Jiřinka Bohdalová. Celý večer moderovala Yvetta
Blanarovičová. Výkony dětí posoudila odborná porota, ve které zasedli za oblast hudby Bára
Basiková, Zdeněk Troška, Jaromír Boháč, Vratislav Kříž, Radek Balaš, Jana Balašová a
Ondřej Štveráček.
V každé kategorii (8 – 13 let a 14 – 18 let) porota za oblast hudby vybrala tři nejlepší
děti. Oceněni v I.kategorii (8-13 let) – 1.místo získala mladičká Lucie Bikárová z Brna,
2.místo si odvezla Júlia Kramárová z Prievidze (SK), a 3.místo vybojovala Anna Capinská
z Melče. V II.kategorii (14-18 let) byly oceněny tyto děti – 1.místo zaslouženě obhájila Mária
Bikárová z Brna, 2.místo patřilo Pavlíně Daňkové z Prahy a 3.místo si odvezl Štefan Pecha
z Ostravy. V nově vyhlášené kategorii – Hra na hudební nástroj excelovaly tyto děti – 1.místo
– Daniel Cina z Karlových Varů, na 2. místě se umístil Marek Kováč z Děčína a 3.místo
vybojoval mladý talentovaný David Kudrna z Brna. Dále byla udělena speciální „ Cena
poroty “, kterou si odvezla až na Slovensko Alžběta Kramárová. „ Cena sympatie “ byla
publikem udělena opět Lucince Bikárové. Vítězové kromě hodnotných věcných cen získali
možnost 100% úhrady finančního příspěvku na základních uměleckých školách či
konzervatořích a možnost spolupracovat s profesionálními hudebníky a pedagogy.
V rámci slavnostního Galakoncertu byli vyhlášeni také ti nejlepší za oblast fotbalu.
Toto vyhlášení proběhlo za přítomnosti ambasadorů pro fotbal – Tomáše Ujfalušiho, Marka
Jankulovského, Kamila Čontofalského, Stanislava Vlčka, Milana Škody, Radka Šírla a
Aleše Čvančary. Ve 4 kategoriích byli oceněni tito výherci – Alex Magolen, Jiří Kettner,
Ladislav Gunár, Koloman Šťastný, Zdeněk Horváth, David Oláh, Jiří Hejda, Lukáš Pěkný a
Monika Kováčová a Daniel Chrástek, který vyhrál i 1. místo v celkovém bodovém
hodnocení. Cenu Fairplay převzali z rukou Tomáše Ujfalušiho dvojčátka Štěpán Krásnický
a Martin Krásnický. Vítězové sportovní části získali možnost 100% finanční podpory na
členské příspěvky v příslušných sportovních klubech, ale také možnost spolupráce
s profesionálními sportovci a trenéry.

Na závěr celého Galakoncertu děti a návštěvníci mohli shlédnout hudební vystoupení
Yvetty Blanarovičové, která v doprovodu všech dětí zazpívala její novou píseň Naplno Miluj,
což byl pro všechny nevšední a krásný zážitek. Závěrečná píseň byla také podkreslena
prezentací fotek z celého letošního ročníku Talent La Sophia 2013 a vytvořila tak nádhernou a
emotivní tečku celého slavnostního večera.

O Projektu Talent La Sophia
Občanské sdružení La Sophia o.s. se na různých úrovních věnuje charitativním
aktivitám zaměřeným na pomoc těm, kteří neměli v životě tolik štěstí a jejichž výchozí pozice
je ztížena.
Hlavním cílem projektu Talent La Sophia je rozvoj hudebního a sportovního nadání a
vzdělávání dětí z dětských domovů a sociálně znevýhodněných rodin z celé České a
Slovenské republiky. Velký důraz klade La Sophia také na studijní výsledky dětí. Primární
cílovou skupinou jsou děti ve věku 8-18 let.
Po prvních výběrových kolech ( ČR a SK) vybraní finalisté pro oblast hudby i sportu
absolvovali v červenci týdenní soustředění v Benešově, kde se pod vedením profesionálních
umělců a sportovců připravovali na Galakoncert Talent La Sophia 2013.
Více informací naleznete na www.lasophia.cz

